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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият стратегически план има за задача да отрази основните цели и 

приоритети в дейността на Областна администрация ТЪРГОВИЩЕ за периода 2022 – 2024 

година. 

 

Институцията Областен управител на област с административен център Търговище е 

основана в съответствие с държавното административно – териториалното деление, 

определена чрез Закона за административно териториалното устройство на Република 

България и Закона за администрацията. Границите на областта и общините са определени 

с Указ №1/05.01.1999г. на Президента на Република България, и са изменени с Указ 

№55/22.03.2001 г. за утвърждаване на нови граници на община Лозница, област Разград и 

на община Търговище, област Търговище. 

Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който 

осъществява държавното управление на съответната територия и осигурява съответствие 

между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. 

Територията на област с административен център Търговище включва пет общини: 

Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново, Опака. 

 

II. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА 

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Областната 

администрация са определени в Устройствения правилник на областните администрации 

(обн. ДВ бр.57/14.07.2000 г.). Според характера на дейността, която извършват, 

административните звена в Областна администрация Търговище са обособени в обща и 

специализирана администрация, организирана в две дирекции „Административно-правно 

обслужване, финанси и управление на собствеността” и „Административен контрол, 

регионално развитие и държавна собственост”. 

Областна администрация се ръководи и представлява от Областния управител. При 

вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на 

правомощията му областния управител се подпомага от заместник областен управител 

(политически кабинет). Административното ръководство на институцията се осъществява 

от главен секретар. 

Правомощията на Областния управител са свързани с: 

1. координация и контрол на работата на органите на изпълнителната власт и на 

техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната 

власт; 

2. управление на държавната собственост на територията на областта; 

3. административен контрол по изпълнението на административните актове и 

законността на територията на областта; 
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4. обществена сигурност и опазване на обществения ред; 

5. отговорност за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и 

местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република България 

на територията на областта; 

6. управление на ВиК системите като представител на държавата в асоциацията по 

ВиК; 

7. осъществяване на международните контакти на областта на регионално ниво и др. 

Областният управител е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към 

Министерски съвет. 

Областната администрация подпомага Областния управител при осъществяване на 

правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по 

административното обслужване на гражданите и юридическите лица. 

 

III. МИСИЯ И ВИЗИЯ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 

1. МИСИЯ на Областна администрация Търговище: 

Провеждането на държавната политика за устойчиво развитие на областта чрез 

оптимално съчетаване на националните и местните интереси.  

Утвърждаване на регион Търговище, като регион с развиваща се икономика и устойчив 

жизнен стандарт, постигнати чрез съхранените и развитие на природни ресурси, 

културноисторическо наследство и предоставяне на качествени, ефективни и 

леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса. 

Добро управление, което води до  повече доверие и повече ангажираност на 

обществото. Затвърждаване  на уважението на гражданите към администрацията, както и 

предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни услуги за гражданите и бизнеса.  

 ВИЗИЯ на Областна администрация Търговище: 

Модерна администрация, работеща по прилагане политиката на правителството в 

областта на държавното управление. Ефективна и прозрачна администрация, която 

посреща високите очаквания на гражданите и бизнеса в областта за качествените и 

достъпни обществени услуги, осигурени от компетентни служители, мотивирани за работа 

в държавната администрация, ползваща се с доверието на всички партньори. 

IV. Стратегически цели на Областна администрация - Търговище 

В изпълнение своите нормативни задължения и отговорности, през периода 2022- 

2024 г. Областна администрация - Търговище ще работи за постигане на следните 

стратегически цели: 

Стратегическа цел 1  

Осигуряване на прозрачност и укрепване доверието на гражданите и бизнеса.  

Приоритети: 
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1. Създаване на мерки за превенция на административната корупция, повишаване на 

общественото доверие в институциите и засилване на гражданския контрол; 

2. Публичност и прозрачност в работата на Областна администрация - Търговище при 

осъществяване на държавната политика на областно ниво. Постигане на широка 

информираност относно дейността на Областна администрация и изпълнението на поети 

ангажименти, чрез: пресконференции, дни на отворените врати, актуален интернет сайт и 

фейсбук профил на администрацията, участие в граждански инициативи и др.; 

3. Ефективно управление на финансови ресурси. Ефективно и ефикасно разходване на 

бюджетни средства изпълнение на утвърдените политики и програми. Изготвяне на  

анализи за изпълнението на бюджета на администрацията; 

4. Подпомагане ефективната работа на Постоянна комисия за работа с предложения, 

сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните 

звена на министерствата и на други административни структури; 

Стратегическа цел 2: Поддържане на балансирано, устойчиво, интегрирано 

териториално развитие. 

Стратегическа цел 3: Утвърждаване и развитие на професионална администрация от 

компетентни, ефективни и мотивирани служители, за посрещане предизвикателствата на 

съвременните публични политики. 

Стратегическа цел 4: Ефективно управление на държавната собственост. 

Стратегическа цел 5: Провеждане ефективна защита на населението при бедствия, 

аварии и опазване на обществения ред. 

II. Специфични (оперативни) цели на Областна администрация - 

Търговище 

Основните приоритети в дейността на Областна администрация - Търговище за 

периода 2022 - 2024 г. ще бъдат насочени към: 

1.1. Поставяне на потребителя в центъра на административното обслужване-

отчитане на нуждите, очакванията и интересите на потребителя. 

1.2. Подобряване административното обслужване, включително развитие на 

електронни услуги. Предприемане на ефективни мерки и действия за  повишаване 

на удовлетвореността на потребителите от услугите предоставяни от Областна 

администрация Търговище; 

1.3. Осигуряване на мрежова и информационна сигурност- противопоставяне на 

цифровата среда на преднамерени и непреднамерени заплахи. 

1.1. Взаимодействие между институциите на територията на област Търговище за 

създаването на условия, осигуряващи устойчиво социално икономическо 

развитие. 
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1.2. Утвърждаване на функциите на регионалният съвет за развитие по отношение 

на правомощията при реализацията на проекти с регионално междурегионално 

значение, приемането на документите за стратегическо планиране и определяне 

на секторните политики. 

3.1. Професионално, дигитално и експертно управление. 

3.2. Ефективен контрол по законосъобразността на решенията на общинските 

съвети и актовете на кметовете на общини. 

3.3. Архивиране на документи с изтекъл срок на съхранение 

За изпълнение на приоритетните цели, заложени в Стратегическия план за периода 

2022-2024 г. се разработват годишен (оперативен) план и работни планове, които 

определят конкретните задачи на всеки един служител за съответната година. 

IV. Правна рамка 

Дейността на Областна администрация - Търговище се организира и осъществява в 

изпълнение изискванията на Конституцията на Република България, Изборния кодекс, КТ, 

Закона за администрацията, Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор, Закона за държавната собственост , Закона за държавния служител,  Закон за 

местното самоуправление и местната администрация,  Закона за защита при 

бедствия,  Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление, Закон за регионалното развитие,  Закон за водите, Закон за ограничаване 

на административното регулиране и административния контрол върху стопанската 

дейност,  Закон за устройство на територията,  Закон за дейностите по предоставяне на 

услуги, Закон за военните паметници, Закон за отговорността за предотвратяване и 

отстраняване на екологични щети, Устройствения правилник на областните администрации 

и др. 

V. Обхват на дейността 

Дейността на Областна администрация - Търговище обхваща всички дейности, 

процеси и структури в администрацията. През периода 2022-2024 година дейността на 

администрацията ще е насочена към продължаващо усъвършенстване на електронното 

административно обслужване на потребителите на административни услуги, повишаване 

ефективността на икономиката и жизнения стандарт на гражданите от областта, 

утвърждаване на професионализма и повишаване мотивацията на служителите. 

 

ІV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

§1. Стратегическият план за дейността на Областна администрация Търговище влиза 

в сила от датата на утвърждаването му от Областен управител . 

§2. Стратегическия план има отворен характер, което предполага непрекъснатото 

му допълване и усъвършенстване. 
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§3. Настоящият стратегически план подлежи на актуализиране в съответствие с 

промените в нормативната уредба. 
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